
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kualitas Pelayanan

2.1.1 Pengertian Pelayanan

Pengertian  kata  pelayanan  secara  terminologi  berarti  kata  kerja  yang 

mengandung  arti  suatu  kegiatan  menolong  menyediakan  segala  apa  yang 

diperlukan orang lain (misalnya  tamu, pembeli,  dsb).  Berikut beberapa definisi 

jasa (pelayanan) yang diberikan oleh pakarnya.

Menurut Kotler (2003 : 444) bahwa :

“A service is any act or performance that one party can offer to another  

that is essentially. It’s production may or may not be tied to a physical  

product”

Menurut Tjiptono (1996) bahwa :

“Jasa (pelayanan) adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 

bersifat tidak berwujud dan tidak menghasilkan pemilikan”.

Jasa adalah suatu proses-proses untuk suatu pelayanan tertentu terdiri atas 

beberapa kegiatan dimana pelanggan berinteraksi dengan organisasi pemberi jasa. 

Tujuan interaksi ini adalah untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

dalam suatu cara memenuhi ekspektasi pelanggan dan memberikan keuntungan 

kepada pelanggan.

Berdasarkan  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  jasa 

(pelayanan) mengandung 4 hal, yaitu : manfaat (benefits), tidak nyata (intangible), 

(interaction) dan kinerja  (performance), sehingga dapat disimpulkan bahwa jasa 

(layanan) adalah proses interaksi antara pelanggan dengan instansi pemberi jasa 

yang  bertujuan  untuk  memberikan  kepuasan  kepada  pelanggan  melalui 

pemenuhan ekspektasi pelanggan.



Pengertian pelayanan di  atas  merupakan definisi  yang  lazim digunakan 

disektor  bisnis.  Sedangkan  pengertian  pelayanan  atau  pelayanan  umum  pada 

sektor publik berbeda dengan sektor bisnis. 

Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara 

Nomor 81 Tahun 1993, pelayanan umum didefinisikan :

“Segala  bentuk  kegiatan  pelayanan  umum yang  dilaksanakan  oleh 
instansi pemerintah dipusat, didaerah dan dilingkungan Badan Usaha 
Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka 
upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka 
upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2.1.2 Pengertian Kualitas

Menurut  Garvin  (dalam  Lovelock,  1996  :  463) ada  lima  perspektif 

kualitas  yang  berkembang.  Kelima macam perspektif  inilah  yang  menjelaskan 

mengapa kualitas bisa diartikan secara beraneka ragam oleh orang yang berbeda 

dalam situasi yang berbeda pula, kelima perspektif tersebut meliputi :

1. Transcendental approach

Dalam pendekatan ini, kualitas dipandang sebagai annate excellence, dimana 

kualitas  dapat  dirasakan  atau  diketahui  tetapi  sulit  di  definisikan  atau  di 

operasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkn dalam dunia seni.

2. Product-based approach

Pendekatan  ini  menganggap  bahwa  kualitas  merupakan  karakteristik  atau 

atribut  yang  dapat  dikuantifikasikan  atau  dapat  diukur.  Perbedaan  dalam 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut 

yang dimiliki produk.

Karena  pandangan  ini  sangat  objektif,  maka  tidak  dapat  menjelaskan 

perbedaan dalam selera, kebutuhan dan preferensi individual..

3. User-based approach

Pendekatan  ini  didasarkan  pada pemikiran  bahwa kualitas  tergantung  pada 

orang  yang  memandangnya  sehingga  produk  yang  paling  memuaskan 

preferensi  seseorang  (misalnya  perceived  quality)  merupakan  produk  yang 

berkualitas  tinggi.  Perspektif  yang  subjektif  dan  demand  oriented  ini  juga 



menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda 

pula  sehinggga  kualitas  bagi  seseorang  untuk  sama  dengan  kepuasan 

maksimum yang dirasakannya.

4. Manufacturing-based approach

Dalam  sektor  jasa,  dapat  dikatakan  bahwa  kualitasnya  bersifat  operation 

driven.  Pendekatan  ini  berfokus  pada  penyesuaian  spesifikasi  yang  di 

kembangkan  secara  internal,  yang  seringkali  di  dorong  oleh  tujuan 

peningkatan  produktivitas  dan  penekanan  biaya.  Jadi  yang  menentukan 

kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan bukan konsumen 

yang menggunakannya.

5. Value-based approach

Pendekatan  ini  memandang  kukalitas  dari  segi  nilai  dan  harga.  Dengan 

mempertimbangkan  trade off (pertukaran) antara kinerja dan harga. Kualitas 

dalam perspektif ini breisfat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas 

paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling 

bernilai adalah barang atau jasa yang paling tepat dibeli. 

Menurut Mont Gomeru sebagaimana dikutip Supranto (2001:2) :

“Quality  is  extend to which product  meet  the requirements of people  

who use them”.

Jadi suatu produk dikatakan bermutu bagi seseorang jika produk tersebut 

memenuhi  kebutuhannya.  Kualitas  (mutu)  adalah  suatu  kondisi  dinamis  yang 

dapat  menghasilkan  produk,  jasa,  proses  dan lingkungan yang  memenuhi  atau 

melebihi harapan pelanggan (Boediono; 2003)

2.1.3 Pengertian Kualitas Jasa (Pelayanan) 

Valerie A. Zeuitham et al (1990;18) dalam bukunya Delivering Quality  

Service, mengemukakan definisi kualitas pelayanan adalah:

“The key to ensuring good service quality is meeting or exceeding what  

customer expect from the service”.



 Sedangkan menurut American Society for Quality Control mendefinisikan 

kualitas  jasa  adalah  sejauh  mana  jasa  tersebut  memenuhi  spesifikasi-

spesifikasinya.

Ada dua komponen yang harus dijembatani dalam perspektif kualitas jasa 

yaitu  expected  service dan  perceived  service.  Apabila  jasa  yang  diterima  atau 

dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan baik 

dan  memuaskan.  Jika  jasa  yang  diterima  melampaui  harapan  pelanggan  maka 

kualitas  jasa  di  persepsikan  sebagai  kualitas  yang  ideal  (service  excellence). 

Sebaliknya  bila  jasa  diterima  lebih  rendah  daripada  yang  diharapkan,  maka 

kualitas dipersepsikan buruk.

2.1.4 Dimensi Kualitas 

Untuk mengukur kualitas,  salah satu  pendekatan  yang dapat  digunakan 

adalah  dengan  model  servqual  (service  Quality) yang  dikembangkan  oleh 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Model ini, sebagaimana dijelaskan oleh Philip 

Kotler  (2000:490-499),  yang  dialih  bahasakan  oleh  Hendra  Teguh,  Ronny  A 

Rusli, dan Benjamin Molan, telah mengidentifikasi lima dimensi kulaitas sebagai 

dasar pemikiran, yaitu:

1. Tangibles 

Bukti  fisik,  yaitu  kemampuan  suatu  perusahaan  dalam  melanjutkan 

eksistensinya  kepada  pihak  eksternal.  Penampilan  dan  kemampuam sarana 

dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan adalah bukti  nyata 

dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, yang meliputi fasilitas fisik 

(gedung,  sarana  penunjang  dsb),  perlengkapan  dan  peralatan  yang 

dipergunakan (teknologi) serta penampilan karyawannya.

2. Empathy

Dimensi  empathy, merupakan kemampuan memberikan perhatian yang tulus 

dan bersifat  individual  atau pribadi  yang diberikan kepada para konsumen. 

Suatu perusahaan, diharapakan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang 

konsumen dan memahami kebutuhan konsumen secara spesifik. 



3. Reliability

Kehandalan,  yaitu  kemampuan  perusahaan  untuk  memberikan  pelayanan 

sesuai  yang  dijanjikan  secara  akurat  dan  terpercaya.  Dimensi  keandalan 

digunakan  untuk  mengukur  kinerja  perusahaan  dalam  menyajikan  kualitas 

jasanya  dari  sudut  pandang  ketepatan  waktu,  pelayanan  yang  sama  untuk 

semua  pelanggan  tanpa  kesalahan,  sikap  yang  simpatik  dan  akurasi  yang 

tinggi.

4. Responsiveness

Daya tangkap, merupakan suatu kemauan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan  yang  cepat  (responsif)  dan  tepat  kepada  pelanggan,  dengan 

pelayanan  informasi  yang  jelas.  Memberikan  konsumen  menunggu  tanpa 

adanya  suatu  alasan  yang  jelas  mengindikasikan  daya  tanggap  perusahaan 

terhadap  konsumennya  lemah  sekali   dan  hal  tersebut  akan  menyebabkan 

timbulnya persepsi yang negatif dalam kualitas jasa.

5. Assurance

Dimensi assurance, merupakan kemampuan perusahaan dalam menumbuhkan 

kepercayaan konsumen pada perusahaan menyangkut jasa yang diberikannya. 

Beberapa komponen yang  dapat  digunakan untuk mengukurnya  antara  lain 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun (courtesi).

2.1.5 Proses Penilaian Kualitas Jasa (pelayanan)

Proses  penilaian  kualitas  jasa  dimulai  sebelum  pelanggan  berinteraksi 

dengan   penyedia  jasa.  Pelanggan  melakukan  penilaian  penjajakan  untuk 

mempertimbangkan  tingkat  kemampuan  penyedia  jasa  dalam  memenuhi 

kebutuhannya. Sejak penilaian penjajakan itu terbentuk, maka terbentuk pula jasa 

harapan (expected service) di benak konsumen.

Kabar dari  mulut  ke mulut  tentang pengalaman orang lain dan reputasi 

penyedia jasa menjadi pembanding bagi konsumen untuk mengevaluasi alternatif 

penyedia  jasa.  Sementara  itu,  personal  needs dan  past  experience merupakan 

faktor  terkuat  yang  akan  membentuk  harapan  konsumen.  Begitu  pula  dengan 

komunikasi  eksternal  berupa janji  penyedia jasa  juga mempengaruhi  jasa yang 

diharapkan.



Pelanggan  datang  dengan  jasa  yang  diharapkan  (expected  service) dan 

berorientasi dengan sistem operasional jasa untuk membeli atau mengkonsumsi 

jasa. Pada tahap ini, dalam benak pelanggan akan terbentuk persepsi tentang jasa 

yang  diberikan  (perceived  service).  Perbedaan  antara  expected  service dan 

perceived  service inilah  yang  membentuk  kualitas  jasa  di  mata  pelanggan 

(perceived service quality).

2.2 Pajak dan Pelayanan Publik

2.2.1 Pengertian Pajak  dan Wajib Pajak

 Menurut P.J.A. Andriani yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas 

(2005:22):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipakasakan) yang 
terutang  oleh  yang  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan, 
dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat 
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran  umum  berhubung  dengan  tugas  Negara  yang 
menyelenggarakan pemerintah”.

 Pengertian  pajak  menurut  Soeparman  Soemahamidjaja  dari  disertasinya 

yang berjudul Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong dikutip oleh Waluyo dan 

Wirawan B.Ilyas (2005:3) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut 
oleh  penguasa  berdasarkan  norma-norma  hukum,  guna  menutup 
biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 
kesejahteraan umum”.

Sedangkan  menurut  Rachmat.  Soemitro  yang  dikutip  oleh  Waluyo  dan 

Wirawan B. Ilyas (2005,3) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat  disahkan)  dengan tidak mendapat  jasa  timbal 
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum”.

 



Pengertian wajib pajak menurut Erly Suandi dalam bukunya “Perpajakan” 

(2002;1) adalah :

“Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut 
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  ditentukan 
untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak 
pemotong pajak tertentu”

Pajak  merupakan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  yang 

dibayarkan  kepada  negara  untuk  penyelenggaraan  pemerintah.  Negara  wajib 

menyediakan  pelayanan  publik  kepada  wajib  pajak.  Untuk  terselenggaranya 

pemenuhan  kewajiban  perpajakan  penyelenggara  pelayanan  publik  ini  adalah 

Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  karena  itu  DJP  bertanggung  jawab  terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Melalui kualitas layanan 

ini  diharapkan wajib  pajak  merasa  puas  dan dapat  memenuhi  kewajiban pajak 

sesuai  dengan ketentuan yang  berlaku sehingga tingkat  kepatuhan wajib  pajak 

meningkat  yang  pada  akhirnya  dapat  juga  meningkatkan  penerimaan  negara 

melalui sektor pajak.

2.2.2 Pelayanan Publik

Pelayanan  publik  adalah  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  birokrasi  atau 

lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang berorientasi pada laba 

(profit). Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 

sebagai  pelanggan  adalah  merupakan  perwujudan  dan  fungsi  aparatur  sebagai 

abdi masyarakat dan abdi negara. Ruang lingkup pelayanan publik yang diberikan 

pemerintah  meliputi  melayani,  mengayomi  dan  menumbuhkan  prakarsa  peran 

serta masyarakat dalam pembangunan.

Bentuk  dan  sifat  penyelenggara  pelayanan  publik  harus  mengandung 

sendi-sendi sebagai berikut :

1. Kesederhanaan

Kesederhanaan meliputi  mudah, lancar, tidak berbelit-belit  mudah dipahami 

dan mudah dilaksanakan.



2. Kejelasan dan Kepastian

Kejelasan dan kepastian disini dikaitkan dengan hal-hal berikut :

a. Prosedur atau tata cara pelayanan umum;

b. Persyaratan palayanan umum, baik teknis maupun administratif;

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan umum;Rincian biaya atau tarif  pelayanan umum 

dan tata cara pembayaran;

d. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;

e. Hak  dan  kewajiban,  baik  bagi  pemberi  pelayanan  maupun  penerima 

pelayanan  umum  berdasarkan  bukti-bukti  penerimaan  permohonan/ 

kelengkapan, sebagai alat ukur untuk memastikan pemrosesan pelayanan 

umum;

f. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

3. Keamanan

Keamanan  artinya  bahwa  dalam  proses  dan  hasil  pelayanan  umum  dapat 

memberikan keamanan dan kenyamanan serta  dapat  memberikan kepastian 

hukum.

4. Keterbukaan

Segala prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/ pejabat pemberi pelayan 

umum,  waktu  penyelesaiannya  dan  rincian  biaya  dan  hal-hal  lain  yang 

berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secar terbuka 

agra mudah duketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta ataupun 

tidak diminta.

5. Efisiensi

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah :

a. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 

langsung  dengan  pencapaian  sasaran  pelayanan  dengan  tetap 

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan 

umum yang diberikan.



b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan, persyaratan dalam 

hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari 

satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

6. Ekonomis

Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar 

dengan memperhatikan :

a. Nilai  barang dan atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut  biaya 

yang tinggi di luar kewajaran ;

b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum ;

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Keadilan

Yang dimaksud dengan keadilan disini adalah keadilan yang merata,  dalam 

arti  cakupan/jangkauan pelayanan  umum harus  diusahakan seluas  mungkin 

dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

8. Ketepatan waktu

Yang dimaksud dengan ketetapan waktu  di  sini  adalah  dalam pelaksanaan 

pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

 Menurut  Boediono (2003:15) pelayanan jasa publik yang prima adalah 

pelayanan  jasa  yang  dapat  memberikan  kepuasan  kepada  pelanggan  dan  tetap 

dalam batas  memenuhi  standar  pelayanan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. 

Kriteria-kriteria yang digunakan sebagai dasar penentuan pelayanan publik yang 

prima adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang memiliki keterjangkauan yang tinggi.

2. Pelayanan publik yang memiliki tingkat ketepatan yang tinggi.

3. Pelayanan publik yang memiliki kesopanan sesuai dengan nilai yang berlaku

4. Pelayanan publik yang memiliki kenyamanan kepada pelanggan.

5. Pelayanan yang menunjukkan profesional yang andal.

6. Pelayanan yang memiliki kredibilitas kepada pelanggan.

7.  Pelayanan yang memiliki garansi yang tinggi.

8. Pelayanan yang memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.



9. Pelayanan yang memiliki fleksibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

10. Pelayanan yang dilaksanakan dengan jujur dan adil.

11. Pelayanan yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi.

12. Pelayanan yang memberikan jaminan keamanan yang diperlukan.

13. Pelayanan yang memiliki kemampuan merespon secara tepat dan cepat.

Direktorat  Jenderal  Pajak berada di bawah Departemen Keuangan yang 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi 

dibidang perpajakan.  DJP mengemban misi meningkatkan kesadaran dan peran 

serta  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  di  bidang  Pajak 

Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai,  Pajak  Penjualan  Barang Mewah,  Pajak 

Bumi dan Bangunan, dll sesuai dengan undang- undang yang berlaku.

 Menurut  Wahid (2002:10) pada dasarnya cara pemungutan pajak yang 

dilakukan  dengan  self  assesment  system,  yaitu  wajib  pajak  diberi  kepercayaan 

penuh  untuk  mengitung,  memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan  pajak. 

Dalam  operasionalnya  self  assesment  system memerlukan  kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut :

1. Penyuluhan, yaitu memberikan penerangan kepada seluruh lapisan masyarakat 

mengenai perpajakan mulai dari arti pajak bagi bangsa dan negara, kewajiban- 

kewajiban  perpajakan,  cara  memenuhi  kewajiban  perpajakan  dan  cara 

menyelesaikan apabila timbul sengketa perpajakan antara wajib pajak dengan 

unit pelaksana DJP;

2. Pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya meliputi pemberian nomor identitas atau (NPWP), 

penyedia  formulir-formulir,  memberi  petunjuk  pengisiannya,  menyediakan 

fasilitas  tempat  pembayaran  pajak,  pemberian  restitusi  pajak  termasuk 

menyelesaikan sengketa perpajakan yang terjadi  antara wajib pajak dengan 

inti pelaksana DJP melalui prosedur yang mudah, sederhana dan cepat;

3. Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan 

kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak sesuai  dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;



4. Penegakan hukum, yaitu tindakan-tindakan memaksa agar wajib pajak (yang 

tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dengan  benar)  memenuhi 

kewajibannya  dengan  benar,  termasuk penjatuhan  sanksi  mulai  dari  sanksi 

administratif sampai denagn penuntutan pidana.

Bentuk layanan dan bantuan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

kepada  wajib  pajak  dijelaskan  oleh  James.  B.  Horn  (2000:10-12) sebagai 

berikut :

a. Informasi dan Penyuluhan Pajak 

Dalam rangka memberikan informasi dan penyuluhan,  instansi  pajak (DJP) 

secara  rutin  menerbitkan  surat  edaran  yang  menjelaskan  tentang  aturan 

pelaksanaan undang-undang pajak. DJP secara aktif juga mengingatkan wajib 

pajak  terhadap  kewajibannya  yaitu  :  menghitung.  Memperhitungkan, 

membayar dan melapor kewajiban perpajakannya sebelum jatuh tempo.

b. Menargetkan penyuluhan pajak.

Tujuan  dari  penyuluhan  pajak  adalah  agar  wajib  pajak  memperoleh 

informasi yang akurat dan relevan sehingga bermanfaat dan dapat dimengerti. 

Penyuluhan  pajak  terutama  ditargetkan  kepada  wajib  pajak  yang  tingkat 

kepatuhannya rendah.

c. Formulir Pajak

Tugas  Instansi  pajak  adalah  untuk  menerjemahkan  peraturan  perundang-

undangan pajak yang komplek menjadi jelas dan mudah dimengerti. Formulir 

pajak  harus  lebih  ditekankan  untuk  membantu  wajib  pajak  dalam 

mengidentifikasi dan menghimpun informasi yang relevan.

d. Membantu Wajib Pajak

Tugas  instantansi  pajak  adalah  membantu  wajib  pajak  untuk  memenuhi 

kewajiban  perpajakannya  dan  mengurangi  kesalahan  dalam  penerapannya. 

Petugas pajak harus diberi pelatihan dan peralatan yang memadai seperti alat 

komunikasi dan perangkat komputer sehingga petugas pajak dapat membantu 

dan melayani  wajib pajak serta menjawab semua pertanyaan yang diajukan 

oleh wajib pajak dengan baik dan benar.



Layanan perpajakan merupakan salah satu jenis jasa layanan publik yang 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.

Menjadi  model  pelayanan  masyarakat  bmerupakan  salah  satu  cita-cita 

utama  yang  ingin  dituju  dalam  visi  DJP,  yaitu  merefleksikan  cita-cita  untuk 

menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintah lainnya.

Sesuai  dengan  struktur  organisasi  tersebut  diatas,  tugas  pelayanan 

perpajakan  dilaksanakan  di  Tempat  Pelayanan  Terpadu,  dibawah  pengawasan 

langsung Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan dapat melakukan tugas pelayanan 

perpajakan  kepada  masyarakat  wajib  pajak  dan  untuk  tertib  pelaksanaan 

pelayanan serta adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, khusus 

untuk  pelayanan  pendaftaran  wajib  pajak  dan  penerimaan  seluruh  laporan 

kewajiban wajib pajak yang bersifat  formal dilaksanakan di Tempat Pelayanan 

Terpadu.

Pelayanan  perpajakan  di  TPT menggunakan  jaringan  komputer  melalui 

program Sistem Informasi  Perpajakan  (SIP)  yang  terpasang  secara  online   di 

setiap Kantor Pelayanan Pajak dan Kanwil diseluruh Indonesia.

Jenis pelayanan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu antara lain :

1. Identitas wajib pajak

a. Pemohonan pendaftaran wajib pajak.

b. Permohonan pengukuhan/pencabutan Pengusaha Kena Pajak;

c. Permohonan wajib pajak pindah keluar;

d. Permohonan wajib pajak pindah masuk;

e. Permohonan perubahan data wajib pajak;

f. Permohonan penghapusan NPWP.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

a. Penerimaan SPT Tahunan PPh Badan dalam Rupiah;

b. Penerimaan SPT Tahunan PPh Badan dalam Dollar;

c. Penerimaan SPT Tahunan PPh orang pribadi;

d. Penerimaan SPT Tahunan PPh Pasal 21;

e. Penerimaan penundaan SPT Tahunan.



3. Surat Pemberitahuan Masa

a. Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21;

b. Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 22;

c. Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 23;

d. Penerimaan SPT Final PPh Pasal 23;

e. Penerimaan SPT Final PPh Pasal 4 ayat 2;

f. Penerimaan laporan penyetoran PPh atas PHTB;

g. Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 25;

h. Penerimaan SPT Masa PPN.

2.3 Kepatuhan Perpajakan

Pengertian  kepatuhan  secara  terminologi  berarti  kata  sifat  yang 

mengandung arti taat, patuh, berdisiplin, suka menurut kepada perintah/aturan dan 

lain sebagainya.

Terdapat  definisi  mengenai  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  dikemukakan 

oleh Safitri Nurmantu (2005:148) adalah sebagai berikut :

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua kewajiban  perpajakan  dan 

melakukan hak perpajakannya”

Kewajiban wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: kewajiban pajak 

formal  dan  kewajiban  pajak  material.  Kewajiban  pajak  formal  adalah  suatu 

keadaan dimana wajib pajak memenuhi  kewajibannya  sesuia  dengan ketentuan 

undang-undang  yang  berlaku.  Sedangkan  kewajiban  material  adalah  suatu 

keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan 

material perpajakan, yang sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.3.1 Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut  Erly  Suandy  dalam  bukunya  “Perpajakan”  (2002:4-15) 

mendefenisikan pengertian hukum pajak formal yaitu  memuat  bentuk/tata  cara 

untuk  mewujudkan  hukum  pajak  materiil  menjadi  kenyataan.Sedangkan 



pengertian hukum pajak materil yaitu memuat norma-norma yang menerangkan 

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek), siapa yang 

dikenakan  pajak  (subjek),  berapa  besar  pajak  yang  dikenkan,  segala  sesuatu 

tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan antara pemerintah dan 

wajib pajak. Ukuran kepatuhan wajib pajak formal dan material antara lain:

1. Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal 

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 

wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Fungsi NPWP adalah :

a. Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai sarana dalam administratif perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, 

oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya  diberikan satu Nomor 

Pokok Wajib Pajak.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban 

dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. 

Dalam  hal  berhubungan  dengan  dokumen  perpajakan,  wajib  pajak 

diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

2. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Setiap  wajib  pajak  sebagai  pengusaha  yang  dikenakan  pajak  berdasarkan 

Undang-undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  1984  dan  perubahannya,  wajib 

melaporkan  usahanya  pada  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  wilayah 

kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  atau  tempat  kedudukan  pengusaha,  dan 

tempat kegiatan Dipergunakan untuk mengetahui  identitas Pengusaha Kena 

Pajak yang sebenarnya;

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi 

perpajakan. 



Fungsi Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak :

a. Dipergunakan  untuk  mengetahui  identitas  Pengusaha  Kena  Pajak  yang 

sebenarnya.

b. Untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  di  bidang  Pajak  Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk Pengawasan 

Administrasi Perpajakan.

3. Melaporkan Surat Pemberitahuan

Surat  Pemberitahuan  adalah  surat  yang  oleh  wajib  pajak  digunakan  untuk 

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau 

bukan  objek  pajak  dan  atau  harta  dan  kewajiban,  menurut  ketentuan 

perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan  bagi Wajib Pajak Penghasilan :

Sarana  melapor  dan  mempertanggungjawabkan  penghitungan  pajak  yang 

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

a. Pembayaran  atau pelunasan pajak  yang telah dilaksanakan sendiri  dan 

atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun 

Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;

c. Harta dan kewajiban;

d. Pembayaran  dari  pemotong  atau  pemungut  tentang  pemotongan  atau 

pemungutan  pajak  orang  pribadi  atau  Kena  Pajak  badan  lain  dalam 

1  (masa)  Masa  Pajak,  yang  ditentukan  peraturan  perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku.

4. Memenuhi Kewajiban Pembayaran

Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  Indonesia  menggunakan  self assessment 

system yaitu  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  penuh  untuk  menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak.



Sedangkan  ukuran  kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut  Surat  Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Kriteria 

Kepatuhan Wajib Pajak, yang dikutip oleh Hanantha Bwoga, Yoseph Agus, dan 

Tony Marsyahnil (2005,65-66) adalah sebagai berikut :

1. Tepat  waktu  dalam menyampaikan  surat  pemberitahuan  untuk semua jenis 

pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua jenis  pajak,  kecuali  telah 

memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak.

3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir :

a. Menyelenggarakan  pembukuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  28 

UU KUP, dan

b. Dalam  hal  terhadap  wajib  Pajak  dilakukan  pemeriksaan,  koreksi  pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang 

paling banyak 5%.

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir di audit 

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat 

dengan  pengecualian  sepanjang  tidak  mempengaruhi  laba  rugi  fiskal 

menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Wajib Pajak 

yang laporan keuangannya tidak di audit oleh akuntan publik, dipersyaratkan 

untuk memenuhi ketentuan tersebut pada angka 4 di atas.

2.3.2 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2003,39-44) definisi dari sanksi perpajakan adalah 

sebagai berikut :

“Jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan 
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati, dipatuhi. Atau 
biasa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah 
(preventive) agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan yang telah 
ditetapkan.”



Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi

Merupakan  pembayaran  kerugian  kepada  negara,  khususnya  yang  berupa 

bunga dan kenaikkan.

2. Sanksi pidana

Merupakan  siksaan  atau  penderitaan.  Merupakan  suatu  alat  terakhir  atau 

benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

1. Sanksi Administrasi

a. Bunga 2% per bulan

No Masalah Cara 
Membayar/Menagih

1. Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) 
tetapi belum diperiksa

SSP

2. Dari penelitian rutin :
PPh pasal 25 tidak/kurang bayar
PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPN yang terlambat 
dibayar.
SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau 
terlambat bayar.
SPT salah tulis/salah hitung

SSP/STP
SSP/STP

SSP/STP

SSP/STP
3. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar 

(maksimum 24 bulan)
SSP/SPKB

4. Pajak diangsur/ditunda : SKPKB, SKKPP, STP. SSP/STP

5. SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar. SSP/STP

1) Sanksi  administrasi  berupa  bunga  dapat  dibagi  menjadi  bunga 

pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.

2) Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak 

tidak tepat waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri 

tanpa  adanya  surat  tagihan  berupa  STP,  SKPKB  dan  SKPKBT. 

Dengan  demikian  bunga  pembayaran  umumnya  dibayar  dengan 

menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain :

a) Bunga karena pembetulan SPT.

b) Bunga karena angsuran.penundaan pembayaran.

c) Bunga karena terlambat membayar.

d) Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang 

dan pajak sementara. 



3) Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih 

dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan 

dalam batas waktu pembayaran.  Bunga penagihan umumnya  ditagih 

dengan STP (lihat pasal 19 (1) KUP)

4) Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan 

pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan umunya ditagih dengan 

SKPKB (lihat pasal 13 (2) KUP).

b. Denda Administrasi
No Masalah Cara Membayar/Menagih
1. Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT STP ditambah Rp. 50.000,00 

atau Rp. 100.000,00
2. Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT Masa 

tetapi belum disidik.
SSP ditambah 200%

3. Khusus PPN :
a. Tidak melaporkan usaha
b. Tidak membuat/mengisi faktur
c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP 

yang tidak dikukuhkan)

SSP/SPKB (ditambah 2% denda 
dari dasar pengenaan).

4. Khusus PBB :
a. SPT, SKPKB tidak/kurang dibayar atau 

terlambat dibayar.
b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang 

dibayar.

STP+denda 2% (maksimum 24 
bulan) SKPKB+denda 
administrasi dari selisih pajak 
yang terutang.

c. Kenaikan 50% dan 100%
No. Masalah Cara Menagih
1. Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara 

jabatan :
a. Tidak memasukkan SPT :

1. SPT Tahunan (pph 29)
2. SPT Tahunan (pph 21, 23, 26 dan PPN)

b. Tidak menyelenggarakan pembukuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP.

c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak 
memberi keterangan, tidak memberi bantuan 
guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana 
dimaksud pasal 29.

SKPKB ditambah kenaikan 50%
SKPKB ditambah kenaikan 
100%
SKPKB 50% PPh pasal 29
100% PPh pasal 21, 23, 26 dan 
PPN
SKPKB
50% PPh pasal 29
100% PPh pasal 21, 23, 26 dan 
PPN

2. Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data 
baru, data semula yang belum terungkap setelah 
dikeluarkan SKPKB

SKPKBT 100%

3. Khusus PPN :
Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana 
PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih 
lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.

SKPKBT 100%



2. Sanksi Pidana

Ketentuan  mengenai  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan  diatur/ditetapkan 

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 aebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata  Cara Perpajakan dan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

a. Pidana  dan  atau  denda  pidana  (karena  melakukan  tindak  kejahatan 

terhadap  perpajakan)  dapat  dilipatduakan,  apabila  melakukan  tindak 

pidana  perpajakan  sebelum lewat  satu  tahun,  terhitung  sejak  selesainya 

menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat  hanya dilakukan apabila  ada 

pengaduan dari orang yang kerahasiannya dilanggar. Jadi pidana terhadap 

pejabat merupakan delik aduan.

b. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 10 tahun.

3. Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

  Adapun pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak 

antara lain, wajib pajak akan merasa lebih nyaman dengan kecepatan dari para 

karyawan  dalam  menangani  setiap  permasalahan  wajib  pajak.  Fasilitas  dan 

kenyamanan  ruangan yang membuat  wajib  pajak tidak merasa  jengkel  jika  da 

kerlambatan yang terjadi di KPP itu sendiri.   Dengan adanya kenyamana tersebut 

akan  membuat  para  wajib  pajak  lebih  antusias  dalam  memenuhi  kewajiban 

perpajakannya.


